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Inleiding   

In de leerzame boeken van Agnes van Enkhuizen  gaat het in hoofdzaak 

over de ziel en de plaats van de ziel in onze hersenen. Dat is een 

interessant onderwerp, wat ook door andere wetenschappers,  o.a. Eugen 

Drewerman en Tjeu van den Berk op duidelijke wijze in hun boeken is 

beschreven. Daar komen wij in deze brochure nog op terug.  

Het gaat met name in de boeken van Agnes over de rol van de 

zenuwcentra in de hersenstam, waar de ziel als een soort paradijsvogel 

zich huisvest.  Het wonderlijke hierbij is dat de vormen van fysieke 

voorwerpen buiten ons lichaam in ons lichaam terug te vinden zijn. Daar 

kunt u op de websites van René van den Brink   G.O.D.Z.-mirroring veel 

voorbeelden van zien.  Zie:   www.godz-mirroring.com 

http://the-embassadorion.blogspot.com/2016/03/go-old-2016-lancering-

nederland.html 

 

http://beforeitsnews.com/spirit/2015/11/secret-nasa-vatican-earth-is-

holographic-pearl-on-eye-lenz-of-god-crowned-earth-follow-godz-

mirroring-com-www-the-embassadorion-blogspot-com-2497598.html 

 

 
  

Ook op de website van Richard Cassaro zijn er mooie voorbeelden van 

te vinden, zie:  

https://www.tumblr.com/search/richard-cassaro 
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https://www.google.nl/search?q=embassadorion+blogspot&biw=1280&

bih=865&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj1_7HO4Kf

OAhVCXiwKHe5XBuwQ_AUIBigB&dpr=1#tbm=isch&q=richard+ca

ssaro+&imgrc=UhYEGkT-chhh6M%3A 

 

 
Een advocado lijkt op een embryo 

 

Agnes toont in haar boeken aan dat de paradijsvogel als vorm letterlijk 

en figuurlijk in onze hersenen aanwezig is. Zij geeft aan dat de kosmos 

één groot samenwerkingsverband is, waarin alles met elkaar kan 

communiceren.  Vanwege stoorzenders die in de kosmos blijken te zijn 

zouden wij het juiste spoor bijster zijn en dwalen wij in het duister. Daar 

lijkt het inderdaad heel sterk op, zoals ook uit de Bijbel-verhalen ons 

wordt voorgehouden. Daarvandaan komt het dat er zoveel mis is op 

aarde, er zoveel ziekten zijn, oorlogen, moorden, angsten, etc.  De 

maatschappij en samenleving heeft zich hierdoor kunnen ontwikkelen tot 

één groot wereldwijd Babylon, waar uitbuiting, machtsvertoon en 

massavernietiging plaatsheeft. Op die wijze brengt de mensheid zichzelf 

omzeep. Het zelfgenezend en zelfherstellend vermogen in ons mensen 

blijkt geblokkeerd te zijn op een of andere wijze, wat wel in ons door de 

Schepper was ingebouwd in ons DNA en lichaam. Ons derde oog, de 

pijnappelklier is verschrompeld tot de grootte van een erwt.  

 

Agnes beoogt met haar boeken datgene wat zij van professor Piet Vroon 

leerde, namelijk  om mensen meer aan het denken te zetten. Mensen 

willen en durven volgens Vroon hun brein niet echt te gebruiken, daarom 

zien ze niet goed wat goed en kwaad inhouden, waardoor er 

krokodillentranen ontstaan.  



De Paradijsvogel in onze hersenen                No.990 

5 

 

 

Voor Agnes werd het verhaal van Adam en Eva in de Hof van Eden 

duidelijk toen zij met haar studie neurologie bezig was.  Zij zag de 

paradijsvogel in de dwarsdoorsnede van de hersenen ineens zitten. De 

hersenstam zag zij als een boom, de 

hypofyse als de vrucht, de vier rivieren 

van Eden als de parasympatische 

zenuwen die uit de hersenstam 

ontspringen. Zij ziet dat het de ziel is die 

uit de Hof van Eden verdreven werd.  

Agnes noemt nog wel onterecht de Hof 

van Eden als Paradijs… Het Paradijs ligt 

echter niet achter ons, maar voor ons, nl 

wanneer het zelfherstellend vermogen 

ons weer in staat stelt om van de aarde en 

samenleving een waar Paradijs te maken. In het boek Genesis wordt het 

woord Paradijs niet genoemd. Wel in het boek Openbaring. 

De ziel is dus volgens Agnes uit de Hof verdreven, aangezien het verhaal 

in Genesis 1-3 een mythe is.  Wat de ziel volgens Agnes is, moet zien op 

de levensgeest die wij tijdelijk in ons lichaam ontvangen en die als zetel 

ons brein heeft. Dat is het zogenaamde ‘zilveren koord’ waarover Salomo 

spreekt, waarmee wij verbinding kunnen maken met de kosmos en 

Schepper. Wij bezitten een zender-ontvanger om te kunnen 

communiceren en overleg te kunnen plegen met onze Schepper.  

Agnes zag tijdens haar intensieve zoektocht naar nieuwe kennis o.a. van 

de ziel, dat de aanhechtingsplaats van de ziel op de plaats zit van de 

paradijsvogel in onze hersenen.  Die paradijsvogel kent de wereld van 

goed en kwaad wanneer ons brein wordt ingeschakeld. In ons brein ligt 

het grootste deel nog braak, het zogenaamde junk-dna dat nog niet 

gebruikt wordt. De ziel is nog gekooid als paradijsvogel, maar kan er af 

en toe ook even uitvliegen, uittreden.  Agnes ontdekte hoe lichaam en 

ziel samenwerken, en de ziel als een soort lichtbolletje bij de hersenstam 

verbonden is aan het lichaam, op de plaats waar de parasympaticus zich 

bevindt.  De huidige geneeskunde richt zich volgens Agnes – en zij kan 

het goed weten als verpleegkundige met ruim 30 jaar ervaring-  
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uitsluitend op de kooi van de vogel, nl het lichaam van de mens. In dat 

lichaam is de onzichtbare ziel aanwezig, maar die wordt door de medici 

dus niet gezien. Wij dienen weer nieuw bewustzijn te verkrijgen. 

Bewustzijn in drie talen: To Be in het Engels, is zijn, en Wust in het Duits 

is weten, en zijn in het Nederlands is er zijn, bestaan.  

 

Het is het doel van de Schepper met ons leven om ons mee te voeren naar 

een hoger bewustzijn, verlichting door middel van het grote 

kwantumveld dat ons omringt.  De natuurwetten helpen ons hierbij 

hogerop te komen, kennis van goed en kwaad helder te zien.  Onze ziel 

dient te allen tijde met het lichaam verbonden te blijven, zo niet dan 

worden wij ziek. Ons lichaam vormt een eenheid, en ook onze ziel vormt 

een eenheid, in samenwerking met ons hart en hoofd, met de intuitie van 

ons hart met ons verstand in ons hoofd.   

Wijzelf zijn onze beste geneesheer indien wij ons zelfherstellend 

vermogen maar laten werken. In ons lichaam is een complete chemische 

fabriek aanwezig om de juiste medicijnen aan te maken voor elke 

aandoening die wij maar kunnen krijgen.  De parasympaticus maakt 

acethylcholine (dat is een neurotransmitter) aan, en dit zorgt voor 

ontspanning en herstel. Dit is een boodschappersstof van het bewustzijn 

en de ziel, die slechts kan werken wanneer er voldaan is aan de volgende 

basisvoorwaarden:  liefde, veilgheid, rechtvaardigheid, 

verantwoordelijkheid, etc.  Deze stof doet alleen z’n werk goed als het 

opdracht heeft ontvangen van ons bewustzijn. Voor Agnes is/was het 

bijna onmogelijk om deze nieuwe kennis te integreren binnen het 

bestaande theologische en medische systeem. 

 

De ziel 

In haar boek “Het Oog dat nooit sterft’ beschrijft Agnes onder het 

pseudoniem Esmea Raminez Navarro de ziel. Als jonge verpleegkundige 

was zij werkzaam in het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam. Ze was 

helderziend en uiterst gevoelig. Op 29 mei 2016 is ze gestorven.  Zij zag 

in de stokoude mensen die zij verpleegde hoe er nagenoeg niets meer van 

de menselijke waardigheid overblijft bij stokoud worden.  Zij zag 

onbeschrijfelijk lijden en kon niet in een sadistische God geloven die 
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oude mensen tot in het uiterste zou kwellen.  Zij dacht bij zichzelf, 

wanneer dit lijden niet Gods bedoeling zou zijn, wat doen wij dan fout 

dat het er wel is?  Wij mensen weten volgens Agnes niet ten diepste wat 

ziekte is en hoe wij dienen te leven ter voorkoming van ziekten. De 

wetenschap doet nog steeds –althans weinig-  onderzoek naar de 

werkelijke oorzaak van ziekten. De meeste mensen weten ook niet goed 

wat het doel van hun leven is. 

 

 Volgens Esmea is de ziel dus een 

paradijsvogel die in een kooi zit, het 

lichaam, en daar tijdelijk ook uit kan 

vliegen. Zij meent dat er een geestelijk 

lichaam is dat onafhankelijk van het 

fysieke lichaam kan bestaan. Tijdens het 

sterven zou de ziel als levensenergie in 

drie stappen het lichaam verlaten.  Het 

leven trekt volgens Agnes het eerst uit de benen weg, waardoor de voeten 

en benen koud worden. Wanneer de neus wit en koud wordt treedt de 

laatste fase in. In het achterhoofd wordt de verbinding van de levensgeest 

met het lichaam verbroken. Dat veroorzaakt veelal pijn, de pijn om alles 

los te laten. Als verpleegkundige zag Agnes dit proces vele malen voor 

haar ogen plaatsvinden. Het leven op aarde is volgens haar wel heel mooi, 

maar wel met een moeilijke opdracht, waarvan mensen soms ziek kunnen 

worden. Wij hebben als mens wijsheid nodig om over onze oorsprong en 

het doel van ons leven kennis te verkrijgen. Ziekten ontstaan door 

blokkades in de verbinding van de levensgeest met het lichaam. De 

oorzaak van zo’n blokkade kan gelegen zijn in angst. Van angst dient een 

mens te worden verlost, want angst verlamt. Meestal ontstaat angst uit 

onwetendheid.  De verbinding van de ziel of levensgeest zit volgens 

Agnes bij het achterhoofd en onder aan de rug bij het heiligbeen.  In het 

achterhoofd zit de parasympathicus, waar de nervus vagus ontspringt. 

Deze regelt ons hartritme, darmfuncties, bloeddruk, etc.  Vanuit de 

parasympaticus wordt bij een vrouw het scharnierend bekkengewricht 

tijdens het baren aangestuurd. Een man heeft geen scharnierend bekken. 
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Lichaam en ziel werken bij veel mensen niet goed samen, wat 

energieproblemen geeft en ziekten als gevolg doen ontstaan.  

 

In het apocriefe boek De Openbaring van Henoch hoofdstuk 19 vers 3 

staat het volgende: “Zoals de natuur van elk mens in dit leven in het 

duister ligt, zo is ook zijn bevruchting, geboorte en vertrek uit dit leven. 

Op het moment van zijn bevruchting, en op het ogenblik van zijn 

geboorte, op datzelfde ogenblik is hij ook gestorven”.  

Bij het ontstaan van nieuw leven vindt tevens een sterven plaats, zoals 

een graankorrel of zaadje sterft tijdens het ontkiemen.  

 

De Parasympaticus Alleen dit deel van het zenuwstelsel kan zorgen 

voor regeneratie, lichamelijke ontspanning, reparatieprocessen en 

herstel.  

Volgens Wikipedia:  Het parasympathische zenuwstelsel is het deel 

van het autonoom zenuwstelsel dat de organen zodanig beïnvloedt dat 

het lichaam in een toestand van rust en herstel kan komen. 

Anatomie De zenuwbanen van de parasympathicus beginnen in twee 

segmenten van het ruggenmerg. Het bovenste segment bevindt zich in 

de hersenstam. Drie kopzenuwen (III, VII en IX) bedienen hier 

respectievelijk de oogspieren, traan- en speekselklieren. Vertakkingen 

van de nervus vagus (kopzenuw X) lopen naar organen als hart, 

bronchiën, maag- darmtractus en urineleider). Onderaan bevindt zich 

het tweede segment in het sacrale merg. Hier ontspringt de zenuw voor 

bediening van urineblaas, delen van de dikke darm en genitaliën. 

Preganglionair bevat de parasympathicus zogenaamde nicotinerge 

receptoren, postganglionair muscarinerge receptoren. Bij beide 

receptoren fungeert acetylcholine als neurotransmitter. 
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Functie  Het parasympathische deel bevordert de assimilatie. Bij 

assimilatie worden de organische stoffen gevormd waaruit het lichaam 

bestaat. Het andere deel van het autonome zenuwstelsel is het 

orthosympathische zenuwstelsel. De signaaloverdracht verloopt in de 

parasympathicus ook via ganglia. Deze liggen, in tegenstelling tot de 

sympathicus, in de buurt van of zelfs binnen het reagerend orgaan. De 

verhouding tussen het aantal pre- en postgangliaire zenuwvezels is 

ongeveer 1:1. Dit wijst op een meer specifieke werking dan bij het 

orthosympathische zenuwstelsel het geval is. De transmitterstof is hier 

acetylcholine, zowel in het ganglion als in het eindorgaan. Deze 

neurotransmitter werkt in op twee soorten acetylcholinereceptoren: 

nicotine-receptoren en muscarine-receptoren. Deze werken doorgaans 

exciterend. Het parasympathische zenuwstelsel zorgt onder andere voor 

een grotere productie van spijsverteringssappen, een snellere 

darmbeweging, verwijding van de bloedvaten naar het 

spijsverteringsstelsel en een snellere nierwerking. Het verlaagt onder 

andere de hartslagfrequentie en ademfrequentie.  (Tot zover Wikipedia) 
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De Parasympaticus levert de boodschappersstof Acethylcholine, wat 

voor het zelfherstellend vermogen in ons 

zorgt. De stof zorgt voor ontspanning en 

andere zaken meer. Bewustzijn en ziel 

ziet Agnes als één en hetzelfde. Vanuit 

onze hersenstam en de parasympaticus 

worden alle cellen en electro magnetische 

processen geregeld en geregiseerd.  

Volgens Agnes is ons derde oog niet de 

zetel der ziel. De ziel verbindt zich 

volgens haar met de hersenstam, en de 

eigenschappen ervan zijn 

electromagnetisch.  Alles is bewustzijn en 

energie in de kosmos, energie is trilling, 

vibratie, frekwentie, en trilling is licht. Alles in het universum is uit licht 

ontstaan, daar de Schepper zelf het Licht is, het Ontoegankelijke Licht. 

In Hem is gans geen duisternis. Genezen kan daarom heel goed met licht 

en frekwenties, wat kan worden gestimuleerd door sterke gedachten.   

 

In onze huid –wat het grootste orgaan van ons lichaam is en ongeveer 

twee vierkante meter groot is-  zitten receptoren. Receptoren lijken een 

soort antennes die berichten opvangen. Ze werken als een soort trafo 

waarmee warmte, licht of geluid omgezet wordt in electrische signalen.  

De informatie die opgevangen wordt gaat naar de formatio reticularis, en 

vandaar naar de hersenschors waar het zorgt voor hogere bewustwording. 

In die formatio reticularis zetelt ons bewustzijn. Deze bevindt zich in het 

verlengde van de hersenstam tot in de thalamus.  Onze huid is tevens het 

orgaan waarmee wij voelen en tasten. De receptoren zorgen dan ook 

ervoor om het gevoel over te brengen naar ons bewustzijn in de formation 

reticularis. Aanraking kan dan ook een heel fijn gevoel geven, of een 

slecht gevoel. Zie voor aanraking brochure 989 ‘Aanraking’.  

http://www.pentahof.nl/Brochures/989-belang%20aanraking.pdf 
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Uitbundigheid is een goede stimulans naar actie, maar het inwendige licht 

groeit in stilte en concentratie. Het inwendige licht is de intuitie van ons 

hart, waar een verborgen geheugen schuilgaat.  

 

Onze huid is een geleider. Het pigment in onze huid staat gelijk aan 

zonne-collectoren, en onze haren kunnen energie opvangen en 

doorseinen naar onze hersenen. In ons hoofd zitten alle nog niet benutte 

mogelijkheden, o.a. ons derde oog. Het is een ongekend compleet 

bewustzijn. Wij hebben –net als een atom- een elektrisch evenwicht 

nodig om gezond te blijven. Spanningen ontladen kunnen wij door aarden 
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in de tuin, of door ontspannend te gaan liggen. Lachen werkt ook 

ontspannend. 

 

 

 
 

De vorm van een vogelkop is in de dwasdoorsnede van onze hersenen 

duidelijk zichtbaar. 
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Zelfgenezend Vermogen 

Wij mensen hebben álles zelf in huis om onszelf te genezen. Ontspannen 

is daarbij een van de belangrijkste dingen. Bij een goede ontspanning 

produceren onze beide hersenhelften weinig beta-golven en veel alfa-

golven met een klein percentage thètha- en delta-golven. Bij ontspanning 

is onze huid warm en droog, bij spanning koud en vochtig. In onze huid 

vinden electrische processen plaats die meetbaar zijn in micro-ampères. 

Wij mensen zijn best intelligent. Dat bewijst het grote aantal uitvindingen 

en toepassingen ervan zoals die na de tweede wereldoorlog er gekomen 

zijn.  Er is Televisie gekomen, computers, navigatie`, mobieltje, luxe 

vliegtuigen, treinen en auto’s.  Wat weten wij echter over ons 

zelfgenezend vermogen?  En weten wij wel goed hoe wij ons moeten 

voeden om niet ziek te worden? Wat weten wij over onze zintuigen en 

over ons derde oog? De Goddelijke scheppingstechniek stelt al ons 

technisch kunnen echter in de schaduw, aangezien er nog ontzettend veel 

is tussen hemel en aarde dat wij niet weten. Het Goddelijk ontwerp van 

de schepping is wel zo geweldig groot, zodat de 7 miljard mensen die 

momenteel op de aarde leven het gezamenlijk niet kunnen bevatten. In 

ons DNA, waarvan het grootste gedeelte nog braak ligt, liggen ongekende 

mogelijkheden wanneer dat geactiveerd zou worden.  De gehele 

schepping is één groot samenwerkingsverband, een symbiose waar wij 

slechts het uiterste nog van kennen. Zolang als de mensheid z’n tijd en 

geld nog verkwanselt aan massavernietigingswapens, aan oorlog en 

kogels, aan geweld, roof, moord en uitbuiting, en zolang wij conflicten 

nog oplossen door middel van bloedvergieten en vernietiging van landen 

en steden, zolang zijn wij nog geen bewuste wezens. Zolang 

wereldleiders en directeuren nog superhoge salarissen en bonussen 

nemen voor hun diensten waarvoor de lager gestelden hard moeten 

ploeteren, vormt hun gedrag een ziekte die de samenleving uitmergelt. 

Zolang als de roep van Kain overal nog wordt gehoord van: “Ben ik mijns 

broeders hoeder?”, zolang zijn wij nog niet van tirannie verlost. 

 

Wij mensen zijn wel ontzettend begenadigd en toegerust met een lichaam 

dat zéér uniek is, namelijk dat er een zelfgenezend vermogen aan gegeven 
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is.  Eenmaal gewond of eenmaal ziek houdt gelukkig niet in dat we altijd 

gewond en altijd ziek zouden zijn. Er is herstel, genezing mogelijk, en 

wel van binnenuit. Wij hebben zelfs veel meer dan een mobieltje. Wij 

hebben een derde oog in onze hersenen als zend- en ontvangstation om 

daarmee met onze Schepper te communiceren. En niet alleen in ons 

hoofd, in onze hersenen, maar in heel ons lichaam zitten zenders en 

ontvangers en receptoren. Elke cel van ons kan met andere cellen 

communiceren en met cellen van anderen.  

  

 
 

 

 

Na 30 jaar ervaring in de geneeskunde trekt Agnes slechts één conclusie, 

namelijk dat er geen enkel apparaat of medicijn is dat liefde , aandacht 

en veiligheid kan vervangen, zaken die nodig zijn om lichaam en ziel tot 

samenwerking te brengen.  

 

Eten en Denken: aldus Tjeu van den Berk 
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Het blijkt dat de mens is wat hij eet en hoe hij denkt. Men kan zich ziek 

eten en ziek denken, maar ook andersom gezond eten en gezond denken.  

Ons brein als supercomputer en ons lichaam als lichaam is gelijk aan een  

superfabriek en verbrandingsmotor om gezamenlijk zorg te dragen voor 

optimale gezondheid. Lichaam en geest zijn zeer intelligent ontworpen 

instrumenten die wij als mens ontvangen hebben. Hoe gaan we ermee 

om? Laten wij ons conditioneren door het Con-stantijnse christendom en 

de bijbel met de uitleg van de kerkvaders? De Natuurwet als ‘bijbel’ van 

JHWH is geheel anders. De Essenen waar Johannes de Doper vertoefde 

wisten het nog. Zij leerden de kennis dat de Christ een substantie was en 

geen historisch persoon die geleefd zou hebben als Zoon van God. De 

Christ is een olie, een zalfolie dat in de Spinal Cord (ruggengraat) in ons 

lichaam wordt aangemaakt. In de Bijbelse terminologie betekent de 

zonneplexus in het midden van ons lichaam zoveel als spelonk, broodhuis 

of Bethlehem. In die zonneplexus is de ruimte te vinden waaruit onze 

verlosser voortspruit, waar hij in onze spelonk als stal geboren wordt. Het 
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is de plek waar het Goddelijke brood wordt gevormd, en de locatie ligt 

net achter onze maag. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij 

alle woord dat door de mond uitgaat. Hier wordt de Christ in ons geboren, 

mede vanuit ons hoofd waar de thalamus als baarkamer functioneert en 

als waarnemingsstation.  

 

 
 

              
 

 



De Paradijsvogel in onze hersenen                No.990 

17 

 

 

De Paradijsvogel in onze hersenen                No.990 

18 

 

 
 

De thalamus is een zeer druk bezocht zenuwknooppunt en belangrijke 

regelkamer in ons hoofd. Allerlei binnenkomende prikkels van onze 

zintuigen worden doorgestuurd naar de cortex en de cortex verwerkt de 

gegevens en stuurt die vervolgens weer terug naar de thalamus.  

 

http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i004328

.html 
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Het centrale Zenuwsystem. De afbeeldingen tonen de vorm van een 

vlinder 
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De Ziel, de levenskracht 

H. Bavinck, Bijbelsche en religieuze Psychologie. J.H. Kok-Kampen, 1920 

Bavinck maakte een interessante opmerking, die ik citeer: –Een vaststaande 

term voor menselijke ziel “komt daarvoor in de Schrift niet voor; zij spreekt 

nu eens van ziel, dan van geest, nu eens van hart en dan weer van inwendigen 

mensch; en wij behooren er ons nauwkeurig rekenschap van te geven, welke 

beteekenis of nuance van beteekenis met elk van die woorden verbonden is”. 

 

Lukas 17:21 En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het 

Koninkrijk Gods is binnen ulieden. 

 

Over de ziel en de locatie ervan is dan ook veel nagedacht. Het gaat erom 

dat de levensgeest of levenskracht van God in ons woont, en dat wij van 

goddelijke afkomst zijn. Wij zijn geen kleine godjes, maar wel Goddelijk. 

Alles van de kosmos en van God zelf is binnen in ons lichaam aanwezig, 

niet alleen spiritueel, maar ook fysiek, wat bijkt uit de wonderschone 

afbeeldingen die in deze brochure te zien zijn.  Op allegorische wijze 

wisten de ouden o.a. de Essenen dit nog. De rivier de Jordaan werd gezien 

als de ruggengraat in ons, waarlangs de zenuwbanen Ida en Pingala 
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lopen. De Jordaan stroomt van boven naar beneden en mondt uit in de 

Dode Zee, wat men als de anus, de afvoer van verteerd voedsel. 

Bethlehem was dus de geboorteplaats van het licht in ons, om ons 3e oog 

te openen, te herstellen.   

 

Dat vindt plaats in de thalamus, de bruidskamer, een sensorstastion van 

ongeveer de grootte van een klein kippenei. Wanneer wij mensen de 

Bijbel lezen, mag ons terecht worden bevraagt of wij wel verstaan wat 

wij lezen. Wanneer wij niet met verlichte ogen des verstands de Bijbel 

lezen, blijft de ware betekenis ervan verborgen. 

Het gaat erom dat ons 3e oog geopend wordt, de pijnappelklier, zie onze 

brochures 407, 408 en 409.  Met onze fysieke ogen lezen wij de letters, 

maar missen de geestelijke betekenis ervan.  Ons lichaam wordt een 

tempel genoemd, en verontreiniging van onze tempel houdt ons 3e oog 

gesloten. Een lichaam dat volgeduwd wordt met chemische medicijnen, 

met fluor, met nicotine, kaffiïne, alcohol, drugs, etc, kan geen opening 

verschaffen voor het hemelse licht. Ons 3e oog is het Christ-kind, dat kan 

wel in de beestenstal worden geboren, in onze ruggenmerg, de plaats 

waar onze ‘bloedfabriek’ zit, de heilige graal, waaraan wel verbonden is 
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dat daar bezoedeling platsvindt, of zoals de kerkvaders leerden dat het 

een onbevlekte ontvangenis is zoals bij Maria.  

 

De zenuw die uit de bodem van onze 4e 

ventrikel in ons hoofd (onze schedel 

wordt met Golgotha vergeleken)  uitspruit 

en verbonden is met het celebellum, 

kruist de ruggengraat en wordt met de 

Jordaan vergeleken.  Deze zenuw heeft 6 

verschillende fysieke functies en kan het 

kanaal zijn waardoor de levenskracht van 

God –ook wel heilige Geest genoemd-  in 

ons kan stromen om ons 3e oog te 

openenen. Zonder die levenskracht kan er 

nooit sprake zijn van een ontvangenis en geboorte van het heilig kind 

Christ in ons. Jozef als ‘vader’ van het Christ-kind wijst naar de 

pijnappelklier en Maria naar de hypofyse. In onze ruggengraat wordt de 

substantie aangemaakt om ons 3e oog te openen, de ‘heilige zalfolie’ of 

karast, Christ.  Aan het ontkiemen van dit hemelse zaad, het woord, gaat 

een afsterven van ons ego vooraf en tegelijk een ontspruiten van de 

nieuwe levenskiem. Het zaad breekt open 

en de schellen van ons innerlijk oog 

vallen af, waar tegelijk het Licht 

binnenstroomt en de levenskiem 

tevoorschijn treedt. Op dat moment zijn 

wij in onszelf én de diepst verlorene én de 

hoogst geredde, om vrede met God te 

bezitten als een hemelse schat, als een 

witte keursteen waarop onze nieuwe 

naam geschreven staat, die we nooit meer verliezen kunnen.    

 

In het bloed is de levenskracht, ook wel ‘ziel’ genoemd.  

In een volgende brochure zullen wij verder op dit onderwerp ingaan. 
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http://www.rjjabestseller.homecall.co.uk/truth/index%201.htm 

http://www.fractalfield.com/fusionintheblood/ 

 

 


